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É possível visitar o CERN
e os experimentos do LHC

Visitas ao CERN são parte do roteiro turístico de Genebra, 
e são indicadas por vários sites e agencias de turismo



Visitas Virtuais

são conversas ao vivo, com transmissão via Internet

permitem que estudantes/participantes (estudantes de qualquer parte do 

mundo e sem distinção de sexo, credo e classe social):

• Visitem o CERN e o experimento ATLAS, remotamente

• Aprendam (ou pelo menos conheçam um pouco) sobre os detectores que 
formam o experimento ATLAS, e como os pesquisadores - físicos, 
engenheiros, cientistas da computação - trabalham com eles no CERN e 
nos institutos participantes do experimento.

• Conheçam, um pouco, o trabalho de colaboração entre cientistas de 
formação e nacionalidades diversas.

6 de Outubro de 2006

• Primeira Visita Virtual ao CERN, piloto da Visita Virtual ao ATLAS

• 200 estudantes da Irlanda interagem remotamente com físicos do (no) CERN.



As Visitas Virtuais precisam ser agendadas com o CERN

para realizá-las é necessário:

• um computador ou notebook com conexão com a internet

• internet de qualidade, estável

• um data show

• tela para projeção, ou parede branca, ou TV com grande tela

• um físico ou engenheiro do experimento ATLAS para fazer uma palestra 
introdutória explicando o CERN, o LHC, o experimento ATLAS

• OU preparar o professor para realizar tal palestra e responder as 
perguntas dos alunos

Visitas Virtuais

NO CERN, um físico ou engenheiro do experimento ATLAS, brasileiro ou 
português, faz a conexão conosco. Mostra o ATLAS, como se os participantes 
estivessem visitando o local



Seminário instrodutório sobre o experimento 
ATLAS, no LHC, no CERN, pelos Profs. 
Amadeu Albino Jr. (IFRN) e Anderson Guedes 
(UFRN), visita virtual ao ATLAS, IFRN-campus 
Natal central

Clube de Ciências
Projeto Vejo Ciência em Todos
os Lugares

Denis de Oliveira Damazio, na Counting Room 
do ATLAS, no CERN, falando aos alunos e 
professores.
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realizadas no Brasil desde 2012
Rio de Janeiro, CEFET-RJ
Salvador, Semana de Ciência e 
Tecnologia 2012
Natal, IFRN, campus Natal-
Central

mais de 5000 
participantes até hoje



Visitas Virtuais ao ATLAS
Espaço COPPE

Desde 2014,

Visitas Virtuais ao ATLAS são parte das 
visitas escolares promovidas pela COPPE-UFRJ. 
Duram uma tarde (13h30min às 17h).

Escolas podem agendar as visitas 
em www.espaco.coppe.ufrj.br

quartas-feiras ==> escolas privadas

quintas-feiras ==> escolas públicas

A COPPE oferece um ônibus (46 assentos) para 
trazer e levar os alunos e professores das escolas 
públicas, e serve um lanche a todos ao final da 
visita.

"Tenda" é o pequeno auditório dedicado às 
Visitas Virtuais, com computador, internet, data 
show, tela de projeção.

Até o final de 2019

~ 4500 estudantes e ~100 professores

http://www.espaco.coppe.ufrj.br


Alunos fazendo perguntas a 2 
mestrandos da COPPE, no CERN, 
engenheiros.

Visita Virtual ao ATLAS, COPPE-UFRJ, 21 de novembro de 2019.

Foto, logo após a visita virtual.

Professor de História

Professor de Física

Professor de Português



Visitas Virtuais - Inclusão Científica

• Na maioria das vezes, primeiro contato dos estudantes, seus professores, e 
interessados em geral, com o CERN, a física de partículas e as tecnologias 
utilizadas pela física experimental de altas energias.

• Todas as escolas são recebidas da mesma forma

• Chama a atenção o comportamento dos alunos quando chegam ao auditório
bem como durante a visita virtual.

• Alunos de escolas particulares e de colégios públicos de alto padrão (Colégio 
Pedro II, CEFET, IFRN)

• Chegam e já conversam conosco,

• tecem comentários sobre seu interesse em ciencias e engenharia,

• fazem muitas perguntas, sempre relacionadas ao que foi explicado e 
também sobre astronomia/astrofísica, e sobre a vida pessoal do cientista 
que está no CERN.



• Alunos de escolas públicas, em geral,
• mais calados,

• conversam bastante entre si mas bem menos com o físico ou engenheiro 
que faz a introdução que precede a visita virtual,

• demoram mais para fazer perguntas ao cientista que está no CERN,

• muitas vezes precisam de um esforço para motivá-los, é preciso 
“escolher um voluntário” para encorajá-los a perguntar.

• " Onde fica sua Escola? "

“Professor(a), o(a) senhor(a) não tem idéia de onde fica nossa escola,

somos pobres, ninguém sabe que existimos.”

• A maioria acredita que não ter condições de obter uma nota razoável no 
ENEM, ou vestibular, e ingressar em uma universidade pública .

Inclusão Científica



elucidamos porquê as perguntas feitas pelos alunos das escolas particulares são mais 
pertinentes ao assunto da visita virtual: eles têm acesso à Internet de boa qualidade.

Esse tipo de comentário foi o balizador das palestras introdutórias que realizamos 
em (e com) escolas com esse perfil e acentuou a percepção humanistica de todos os 
envolvidos.

• para evitar comportamentos arredios ou pouco motivadores,
• a palestra inicial fornece todas as informações necessárias para que possam entender e 

fazer perguntas interessantes
• as trajetórias dos professores/pesquisadores passou a fazer parte da palestra 

introdutória,
• Isso costuma diminuir muito a timidez,

• eles perguntam, interagem com os pesquisadores, participam da visita
• saem com motivação.

• Após a visita virtual, nas conversas informais com os alunos é perceptível uma mudança de 
atitude na maioria deles.
• perguntam sobre os cursos da universidade, sobre o que é necessário estudar,
• falamos sobre cursinhos comunitários, que são gratuitos e de boa qualidade.

• Vários desses alunos estão hoje estudando na UFRJ, UERJ, UFF, UERN, IFRN e UFRN. Alguns 
deles já são alunos de Iniciação Científica.



Ao final da Visita Virtual, alunos e professores respondem a um pequeno 
questionário, anonimamente

Monitores (alunos de IC, alunos de graduação) conversam com os alunos na 
procura de problemas que não sejam declarados

• 95% declaram satisfação geral e tecem elogios
• 5% não tecem comentários
• Nunca recebemos reclamações

“Esta maneira de ganhar conhecimento é muito mais atraente e interessante,
porque permite obter informações diretamente dos cientistas do CERN sobre
como um dos mais importantes laboratórios na Europa funciona ”.

“O que me surpreendeu hoje é que eu não sabia que as pessoas estavam tentando
encontrar a resposta sobre como o universo foi feito ”.

“E agora, como continuamos nisso? O que é preciso para participar do experimento
?” (comentário recorrente feito por ~25% dos participantes, nas visitas virtuais
feitas no Espaço COPPE)

Inclusão Científica



Artigo, a convite, na revista Raizes e Rumos, da UniRio

série especial Extensão Universitária para a redução das desigualdades



Conclusão

As Visitas Virtuais ao experimento ATLAS

• Atividade de divulgação científica acessível a todas as escolas

• são uma boa estratégia para incentivar os jovens a se interessar
por áreas STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Matemática).

• Oferece treinamento para os professores sobre Física Moderna e 
Contemporânea, sobre Física de Partículas, sobre o CERN, sobre
ciências básicas

• Leva conhecimento científico a todo cidadão interessado, 
independente de classe social, etnicidade, religião, etc.

• Gera entusiasmo nos alunos, professores, público em geral, sobre
as pesquisas desenvolvidas no LHC.



Aumento do número de escolas que se interessam pelas Visitas Virtuais

• Mostra o interesse e o sucesso das mesmas

• Facilita o contato universidade-escola, bem como o contato 
entre os cientistas brasileiros participantes do experimento 
ATLAS e os alunos e seus professores, das escolas de Ensino 
Médio e Fundamental, e da sociedade em geral.

• Informa a sociedade sobre a importância da educação, do 
porque investir em pesquisa cientíica.

Conclusão

Interessados: no Rio de Janeiro, caso não consigam acessar o Espaço COPPE
entrem em contato marcia.begalli@gmail.com
Eu encaminho para eles
Outras cidades, também ajudo no contato com quem realiza as Visitas Virtuais ao ATLAS!

mailto:marcia.begalli@gmail.com


A revista RAÍZES E RUMOS é uma publicação oficial da Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(PROExC-UNIRIO), semestral, destinada à divulgação científica de projetos e 
ações do campo extensionista,

Lembrete



Visita Virtual ao experimento ATLAS 

para Professores de Física cubanos, 

março/2016, Havana/Cuba

Primeira vez que esses professores 

tiveram contato com Física de Altas 

Energias.

vídeo - CERN
https://videos.cern.ch
/record/2239780



Visitas Virtuais ao ATLAS são realizadas no Brasil desde 2012 :

Rio de Janeiro, CEFET-RJ (outubro)

Salvador, Semana de Ciência e Tecnologia 2012 (15-21 outubro)

Natal, IFRN, campus Natal-Central, como parte do Projeto de Extensão 
“Inclusão Científica: do Conhecimento à Divulgação da Física de Partículas”.

Visitas Virtuais - Brazil



Desde 2012 ==> escolas públicas e privadas, 
institutos federais, escolas técnicas, universidades, 
encontros, workshops, em várias cidades em todo 
Brasil:

Florianópolis, Maceió, Campo Grande, Tatuí, 
Nilópolis, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, 
Fortaleza, Barra do Piraí, São José (de SC), 
Eunápolis, Guaratinguetá, Blumenau, Campos, São 
Paulo, Natal, Caicó, Rio de Janeiro.

mais de 5000 participantes até hoje

2017 ==> Visita Virtual ao ATLAS na Campus Party , 
Arena Fonte Nova, Salvador, Bahia. O maior evento 
tecnológico do Brasil (segundo os organizadores).

2018 ==> Encontro Annual da SBPC, Maceió, AL.

As Visitas Virtuais ao experimento ATLAS 
podem ser realizadas nas escolas que assim o 
desejarem, para isto é preciso ter um computador, 
boa conexão de internet, um data show ou similar



ATLAS/Brazil :

Laboratório de Processamento de Sinais, LPS, da COPPE-UFRJ (Rio de Janeiro, RJ)
Instituto de Física, USP (São Paulo, SP)
Faculdade de Engenharia Elétrica, UFJF (Juiz de Fora, MG)
Instituto de Fìsica, IPRJ, UERJ (Rio de Janeiro, Nova Friburgo, RJ)
Faculdade de Engenharia, UFBA (Salvador, BA)


